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4 Vekst i ansatte
Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller. 
Agder og Hordaland venter oppgang og dette tilsier nedgang i arbeidsledigheten. I 
Rogaland ventes uendret sysselsetting, noe som tilsier uendret arbeidsledighet.

5

Makroøkonomi uke 9 - hovedpunkter

Norsk arbeidsledighet lavest på 9 år 

(og optimismen i industrien nær høyest på 10 år)

• Frykten i finansmarkedene har avtatt noe, fortsatt 

god fart i verdensøkonomien, noe økt politisk 

friksjon i det siste (Russland/USA/Kina)

• USA: økt og høy optimisme blant bedriftene (flere 

ansatte og prispress) & husholdningene

• Europa: litt lavere bedriftsforventninger, men 

fortsatt bra nivå

• Kina: bedriftenes forventninger på greit nivå (og 

litt opp i industrien)

• Norge: arbeidsledighet laveste på 9 år, dempet 

nedbemanninger, optimisme blant 

industribedrifter, vekst i oljeinvesteringer i år

• Neste uke – USA: nye jobber, lønn, 

bedriftsforventninger; EUROPA: 

bedriftsforventninger, rentemøte ECB; KINA: 

inflasjon; NORGE: regionalt nettverk, inflasjon, 

SSB anslag, sysselsetting



Ukens makrokommentar 

• Norsk arbeidsledighet lavest på 9 år (og optimismen i industrien nær høyest på 10 år)

• Bedringen i norsk økonomi fortsetter og arbeidsledigheten målt hos NAV faller videre til det 

laveste på over 9 år. Det er en veldig spesiell tid med bred bedring for de fleste yrker, fylker mm. 
Ledigheten i Norge er nå 2,3% (sesongjustert), vs 2,9% i fjor. I oljefylket Rogaland har ledigheten 
falt dramatisk det siste året. Den er nå 2,9% vs 4,4% i fjor. Ledigheten i Hordaland og Vest-Agder 
har også falt til hhv 2,7% og 2,6% (vs 3,3 og 3,5% i fjor). Vest-Agder har nå litt lavere ledighet enn 
Oslo. Videre er bedriftenes varsler om nedbemanning moderate - og nokså lavt i oljefylkene. 
Sammen med positive signaler fra vårt konjunkturbarometer signaliserer dette ytterligere bedring 
i arbeidsmarkedet fremover. Lav ledighet og god fart i økonomien tilsier også økt 
pris/kostnad/lønnspress fremover. Første milepæl blir årets lønnsoppgjør.

• Norske industribedrifter får medvind fra flere fronter og farten er nær høyeste på 10 år. 

Oljesektoren snur i disse dager fra ned- til oppgang. Sammen med god vekst i eksportmarkedene, 
svak kronekurs og godt driv i Norge for øvrig bidrar dette til god fart i industrien. Viktige 
delindikatorer som sysselsatte og nye ordre i industrien holder seg på bra nivå.

• Det har vært bedring i verdensøkonomien det siste året og forventningene blant bedriftene 

holder seg i den høye enden. Sistnevnte er en god ledende indikator på om/når den positive 
utviklingen snur. I viktige regioner som Europa og USA har bedriftsforventningene vært på høye 
nivåer. Vi skal derfor ikke bli veldig bekymret om de faller litt tilbake. I Kina er det et litt mer 
dempet bilde, men siste oppdatering fra Caixin viser greie nivåer for både industri og service. 
Nyttårsfeiring i Kina tilsier at tallene må vurderes med aktsomhet. Det er viktige politiske 
begivenheter i Europa i helgen: valget i Italia (trolig blir det nyvalg) og i Tyskland skal sosialdemokr
(SPD) skal stemme over (å videreføre) samarbeidsavtalen med Merkels konservative CDU.



Norge – makro siste uker



Norge – arbeidsledigheten i Norge og oljefylkene har 
falt det siste året. Nedbemanninger holder seg lavt
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Norge – lavere ledighet i nesten alle fylker, 
aldersgrupper, ledighetslengder mm
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Norge – nedbemanninger holder seg lavt
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• Fra NAV: Publisert 22.02.2018

• Kraftig nedgang i varsler om permitteringer og 
oppsigelser

• I fjor mottok NAV varsler om mulige permitteringer og 
oppsigelser av til sammen 29 600 personer. Dette er en 
nedgang på 41 prosent sammenlignet med 2016, da 
antallet var 50 000. Nedgangen er desidert størst i 
Rogaland. 

• – Det siste året har vi sett en klar bedring av situasjonen 
på arbeidsmarkedet, men det er fortsatt utfordringer i 
deler av norsk arbeidsliv. Nedgangen i varslene, sammen 
med at det lyses ut flere ledige stillinger, peker likevel mot 
fortsatt bedring på arbeidsmarkedet de nærmeste 
månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun 
Vågeng. 

• Flest varsler i industrien

• I 2016 var 17 100 personer i Rogaland berørt av varsler 
om permitteringer og oppsigelser, i 2017 er antallet 
sunket til 4 900. Det tilsvarer en reduksjon på 71 prosent. 
Telemark har hatt den største prosentvise nedgangen (82 
prosent), men her er antall berørte betydelig lavere. I 2017 
var det 200 personer som mottok varsel om oppsigelse 
eller permittering, mens året før var det 900. 

• I Oslo og Akershus har antallet varsler økt det siste året.

• Ser man på bransjene, kom det flest varsler i 2017 
industrien med 8 800 berørte personer, etterfulgt av 
bygge- og anleggsvirksomhet med 4 500 personer. Den 
største nedgangen fra 2016 til 2017 blant de næringene 
som har hatt mange varsler, var innen bergverksdrift og 
utvinning. Mens de mottok 10 800 varsler om mulige 
oppsigelser og permitteringer i 2016, var antallet redusert 
til 2 400 i 2017. Det tilsvarer en nedgang på 78 prosent. 

• Lavere andel oppsigelser

• Antallet arbeidsplasser som varslet om nedbemanning gikk 
ned fra 1 143 i 2016 til 682 i 2017.

• Varslene fordelte seg på 49 prosent oppsigelser og 51 
prosent permitteringer. Dette er en lavere andel 
oppsigelser enn årene før. Under oljenedgangen ble det 
varslet om 60 prosent oppsigelser i 2015 og 58 prosent 
oppsigelser i 2016. NAV antar at dette reflekterer at det nå 
er en noe høyere fremtidsoptimisme blant de bedriftene 
som likevel ser det som nødvendig med 
driftsinnskrenkninger. 

• Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller 
permittere minst 10 ansatte som må varsle NAV. Det er 
viktig å være klar over at selv om en arbeidsgiver varsler 
om mulige oppsigelser eller permitteringer, så er det ikke 
sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller 
permitteringer. 



Norge – arbeidsledigheten i Norge og oljefylkene har 
falt det siste året. Nedbemanninger holder seg lavt
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Norge – arbeidsledigheten på vei ned
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Bedring i norsk økonomi/bedriftene (PMI 
fortsatt nær høyeste på 10 år)
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Bedring i norsk økonomi/bedriftene (PMI 
fortsatt nær høyeste på 10 år)
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• Fra NIMA: 

• Bred oppgang i industriaktiviteten 

• PMI for februar ble 57,5. Det var en nedgang fra 58,4 i januar. Det er 
først og fremst et markant fall i produksjonsindeksen som trakk PMI 
ned. Denne nedgangen må ses i lys av at produksjonsindeksen for 
januar var særskilt høy. 

• Ordreinngangen holder seg høy og ble lite endret i februar. 
Reduserte leveringstider og en høyere sysselsettingsindeks bidro 
positivt til PMI, sammen med en nedgang i lageret av innkjøpte 
varer. Samlet sett er indeksen fortsatt høy, og understøtter det 
generelle bildet av en bred, men moderat oppgang for industrien. 

• Produksjon 

• Produksjonsindeksen, justert for sesongvariasjoner, avtok med 5,4 
poeng til 58,6 i februar. Nedgangen kan ses på som en korreksjon av 
den sterke oppgangen i januar. Produksjonsindeksen i februar er 0,6 
prosent høyere enn nivået for fjerde kvartal. 

• Ordre 

• Indeksen for nye ordre falt med 0,1 poeng til 57,8 i februar. 
Eksportordreindeksene trakk ned, mens indeksene for 
hjemmemarkedsordre steg. Nivået er fortsatt høyt. 

• Sysselsetting 

• Sysselsettingsindeksen steg til 56,0 i februar, opp fra 55,4 i januar. 
Endringen er innenfor normale svingninger og nivået er godt over 
gjennomsnittet. 

• Leverandørenes leveringstid og lager 

• Indeksen for leverandørenes leveringstid steg til 62,7 i februar, opp 
1,1 poeng fra januar. Dette er den høyeste indeksverdien siden mai 
2007. En høy indeks betyr kort leveringstid. Samtidig avtok lagrene 
av innkjøpsvarer, etter oppgang i januar. 
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Oljeinvesteringer oppjusteres normalt fra de 
første anslagene (pga inkl først ved PUD)
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• SSB tar ikke inn aktivitet i tallene før det er levert 
PUD

• Derfor øker normalt investeringsanslagene fra 
første anslag til endelig tall.

• Første anslag kommer 2 kvartal øret før. Endelige 
tall er klare 1. kvartal øret etter. Det går således nær 
2 år fra første til endelige tall er klare.

• For 2018 har anslaget blitt oppjustert med 11%  fra 
første anslag. Hvordan blir det videre? For det første 
ser vi at 2018 så langt har lavere oppjustering en 
gjennomsnittet. Dette kan tale for ytterligere 
oppjustering. Videre ser vi at det normalt ikke er 
oppjustering fra dette tidspunkt og frem til 
endelige/faktiske tall foreligger. I tillegg har det 
vært fokus på kostnader de siste årene og 
selskapene har nok vært moderate i planene for 
aktivitet. Dette kan være i ferd med å snu. Dette vil 
både kunne gi høyere aktivitet og press på 
kostnader.

• Samlet sett venter vi at 2018 blir noe mer oppjustert 
fremover, slik at veksten i 2018 blir nær 10%.-5%
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Norge – arbeidsmarkedet i bedring, ledige stillinger øker –
arbeidsdeltakelsen har falt men vil trolig snu med bedre tider



Norge – detaljhandel (i volum) har flatet ut. Vil trolig 
øke utover våren med lav arb ledighet og økt lønn
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• Fra SSB:
• Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned 

med 0,4 prosent fra desember i fjor til januar i år, viser 
sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,0 
prosent fra november til desember. 

• Flere bransjer hadde nedgang i omsetningsvolumet fra 
desember 2017 til januar 2018. Salget i dagligvare- og 
sportsbutikker bidro spesielt til denne nedgangen. 

• Netthandel og butikker med salg av elektronikk hadde 
derimot en økning i omsetningsvolumet fra desember i 
fjor til januar i år. 

• Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til 
detaljhandelsbedriftene gikk opp med 3,4 prosent i 
perioden november 2017 - januar 2018 sammenlignet 
med samme periode ett år tidligere. 



Norge – detaljhandelen (i kroner) øker i omtrent 
samme takt som inflasjon (2%). Rogaland litt i pluss 
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Norge – kraftig nedgang i bilsalg trakk ned 
varekonsumet i januar 2018
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• Fra SSB:
• Kraftig nedgang i bilkjøpene

• Husholdningenes varekonsum falt 3,3 prosent fra desember 2017 til januar 2018, 
etter en oppgang på 1,2 prosent i desember, viser sesongjusterte tall. Nedgangen 
skyldtes i hovedsak sterk nedgang i bilkjøp. 

• Kjøp av biler og drivstoff falt 12,6 prosent fra desember 2017 til januar 2018, viser 
sesongjusterte tall, etter en vekst på 9,4 prosent i desember, begge måneder 
forårsaket av utviklingen i nyregistrerte biler. I januar trakk dette ned 
varekonsumindeksen med 2,5 prosentpoeng. Nedgangen var forventet, etter svært 
høye bilkjøp både i desember og gjennom andre halvår 2017

• Konsumet av mat og drikkevarer hadde en nedgang på 2,1 prosent og trakk ned 
varekonsumet med i underkant av 0,7 prosentpoeng. Det var også et fall i 
elektrisitets- og brenselforbruket, på 3,2 prosent, som trakk varekonsumet noe ned. 
Konsumet av andre varer var tilnærmet uendret fra desember til januar. 

• Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 0,4 prosent 
lavere i januar 2018 enn i samme måned året før. 

• I januar 2018 bestod varekonsumet av 32 prosent mat og drikkevarer, 14 prosent 
elektrisitet og brensel, 16 prosent kjøp og drift av biler og 38 prosent andre varer. 



Norge – lakseprisen holder seg godt (på 
samme nivå som to siste årene)
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Norge – bedring for oljeindustrien gjennom 
2017

02.03.2018 Presentasjon text20

• Fra SSB:

• Siden slutten av 2013 har investeringene i 
norsk olje- og gassnæring i hovedsak vært 
avtagende, noe som har blitt fulgt av et 
produksjonsfall i den delen av industrien 
som leverer varer og tjenester til olje- og 
gassnæringen (se figur 2). Denne 
utviklingen fortsatte fra 2016 til 2017, og i 
denne perioden var det en nedgang i 
grupperingen petroleumsrettet 
leverandørindustri på 5,3 prosent. 

• I 2017 har imidlertid styrken på fallet i 
petroleumsrettet leverandørindustri avtatt 
sammenlignet med årsendringen fra 2015 
til 2016, som var på hele 14 prosent. 

• Tar vi for oss utviklingen fra måned til 
måned i 2017, ser vi at nedgangen har 
flatet ut for flere av næringene som 
leverer varer og tjenester til olje- og 
gassnæringen gjennom året som vist i figur 
3. 



Norge – prisoppgang siste årene bidro til rekordhøyt antall 
boliger igangsatt/under bygging, men avdemping i det siste
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Norge – boligprisveksten i Norge nær null det 
siste året, ned i Oslo
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Norge – befolkningsvekst på 0,7% i 2017
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Norge – befolkningsvekst i 2017 på 0,3% i Rogaland, 
0,5% i Hord og 1,3% i Vest-Agder. Oslo 1,0%
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Norge – laveste befolkningsvekst på 10 år, 
men mer fart i økonomien taler for oppsving
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Verden – makro siste uker



Økonomiske nøkkeltall vs forventning – fortsatt bedre enn 
ventet men avtakende den siste tiden
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Verdensøkonomien – veksten og optimismen blant 
bedriftene (PMI) har økt
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USA – bedriftene er optimister, både industri og 
service
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• Veldig høye forventninger 
blant bedriftene. PMI 
industri tilsier isolert sett 
en BNP vekst på over 4%.



USA – utsikter blant bedriftene, delindekser på bra nivå 
for ordre og sysselsetting
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden
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• Fra Conf Board: The Conference Board Consumer 
Confidence Index Increased in February 27 Feb. 2018

• Index at Highest Level Since 2000

• The Conference Board Consumer Confidence Index®

increased in February, following a modest increase in 
January. The Index now stands at 130.8 (1985=100), up from 
124.3 in January. The Present Situation Index increased 
from 154.7 to 162.4, while the Expectations Index 
improved from 104.0 last month to 109.7 this month.

• The monthly Consumer Confidence Survey®, based on a 
probability-design random sample, is conducted for The 
Conference Board by Nielsen, a leading global provider of 
information and analytics around what consumers buy and 
watch. The cutoff date for the preliminary results was 
February 15.

• “Consumer confidence improved to its highest level since 
2000 (Nov. 2000, 132.6) after a modest increase in January,” 
said Lynn Franco, Director of Economic Indicators at The 
Conference Board. “Consumers’ assessment of current 
conditions was more favorable this month, with the labor 
force the main driver. Despite the recent stock market 
volatility, consumers expressed greater optimism about 
short-term prospects for business and labor market 
conditions, as well as their financial prospects. Overall, 
consumers remain quite confident that the economy will 
continue expanding at a strong pace in the months ahead.”

• Consumers’ appraisal of present-day conditions improved 
in February. Consumers’ assessment of business 
conditions was moderately more positive than in January. 
The percentage saying business conditions are “good” 
increased slightly from 35.0 percent to 35.8 percent, 
while those saying business conditions are “bad” 
decreased from 13.0 percent to 10.8 percent. Consumers’ 
assessment of the labor market was considerably more 
favorable. Those claiming jobs are “plentiful” increased 
from 37.2 percent to 39.4 percent, while those claiming 
jobs are “hard to get” decreased from 16.3 percent to 
14.7 percent.

• Consumers were also more optimistic about the short-
term outlook in February. The percentage of consumers 
anticipating business conditions will improve over the 
next six months increased from 21.5 percent to 25.8 
percent, while those expecting business conditions will 
worsen decreased from 9.8 percent to 9.4 percent.

• Consumers’ outlook for the job market was also more 
positive. The proportion expecting more jobs in the 
months ahead increased from 18.7 percent to 21.6 
percent, while those anticipating fewer jobs declined 
from 12.5 percent to 11.9 percent. Regarding their short-
term income prospects, the percentage of consumers 
expecting an improvement increased from 20.6 percent 
to 23.8 percent, however, the proportion expecting a 
decrease also rose, from 7.9 percent to 8.6 percent.



USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden
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• Om undersøkelsen fra UoM:

• “Surveys of Consumers chief economist, Richard 
Curtin 

• Consumer sentiment rose in early February to its 
second highest level since 2004 despite lower and 
much more volatile stock prices. 

• Even among households in the top third of the 
income distribution, the Sentiment Index rose to 
112.8, the highest level since the prior peak of 114.2 
was repeatedly recorded in 2007, 2004, and 2000. 

• Stock market gyrations were dominated by rising 
incomes, employment growth, and by net favorable 
perceptions of the tax reforms. Indeed, when asked 
to identify any recent economic news they had 
heard, negative references to stock prices were 
spontaneously cited by just 6% of all consumers. In 
contrast, favorable references to government 
policies were cited by 35% in February, unchanged 
from January, and the highest level recorded in 
more than a half century. In addition, the largest 
proportion of households reported an improved 
financial situation since 2000, and expected larger 
income gains during the year ahead.

• To be sure, higher interest rates during 
the year ahead were expected by the 
highest proportion of consumers since 
August 2005. Consumers also anticipated 
a slightly higher inflation rate, although 
the year-ahead inflation rate has 
remained relatively low and unchanged 
for the past three months. 

• Purchase plans have been transformed 
from the attraction of deeply discounted 
prices and interest rates that outweighed 
economic uncertainty, to being based on a 
sense of greater income and job security 
as the fewest consumers in decades 
mentioned the favorable impact of low 
prices and interest rates. Overall, the data 
signal an expected gain of 2.9% in real 
personal consumption expenditures 
during 2018. “



Kina – bedriftenes forventninger på greit nivå -
bra innen service, noe sideveis/ned for industri
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Europa – bedriftene er optimister, og særlig i 
Tyskland (men litt ned på forrige måling)
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Europa – nokså lav kjerneinflasjon på ca 1% og 
lavere arbeidsledighet (og økt optimisme)
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Europa – dempet inflasjon på mange 
områder
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Risiko og usikkerhet



• Mye går bra for 

tiden - hva kan gå 

galt?

• Overoppheting av 

økonomien (økt 

inflasjon, høyere rente og 

lavere vekst)

• Gjeldskrise offentlig 

(USA, Japan og noen 

i Europa) og privat 

sektor

• Kina krasjlander 
(eiendom og kreditt)

• Børskrakk (og negativ 

spiral)

• .. Og mange andre…jf

punkter på sidene fra 

WEOs risikorapport 

2018 og påfølgende 

to sider

Kilde: WEF Risk Report 2018
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Kilde: WEF Risk Report 2018
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Kilde: WEF Risk Report 2018



Oljemarkedet



Oljemarkedet – har kommet godt opp (på OPEC disiplin og 
mindre overskudd av olje), litt ned på markedsuro i det siste
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Oljeprisen – både tilbud og etterspørsel stiger ca
1,5% i året. Noe ulike syn på om markedet vil 
stramme seg ytterligere til kommende kvartaler
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Kilde: Det amerikanske 
energibyrået (EIA)

Kilde: Oxford economics
(Thomson Reuters 
Datastream)



Det amerikanske energibyrået (EIA) forventer nær balanse i 
markedet fremover og således fortsatt nokså høye lagre
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Vedlegg: makroøkonomiske nøkkeltall for verden og Norge



Moderat aksjefall bl a pga økt inflasjons- og 
rentefrykt (og kommet litt opp igjen)
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Økonomiske nøkkeltall vs forventning – bedre enn ventet 
i alle større regioner i det siste
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Verdensøkonomien – nokså dempet vekst i 2016, 
men optimismen blant bedriftene (PMI) har økt
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USA – den økonomiske veksten har tatt seg opp i 2017. Vekst i 4. 
kv på 2,5% som ventet
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USA – bedriftene er optimister, både industri og 
service
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• Veldig høye forventninger 
blant bedriftene. PMI 
industri tilsier isolert sett 
en BNP vekst på over 4%.



USA – utsikter blant bedriftene, delindekser på bra nivå 
for ordre og sysselsetting
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USA - forbrukerne ser fortsatt lyst på fremtiden
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USA – arbeidsmarkedet har vært bra en stund og 
ledigheten er lav, fortsatt godt med nye jobber. 
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USA – flere i arbeidsmarkedet og (litt) høyere 
lønnsvekst & kan se ut som det strammer seg til
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USA – kjerneinflasjon fortsatt omkring 2% og inflasjon 
kommet opp til 2% med høyere energipriser
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USA – bra driv i boligmarkedet
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USA – god utvikling i ordreinngangen (og 
varehandel), men litt mer dempet sist måned
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Kina – nokså stabile nøkkeltall siste måneder, 
indikerer vekst i tråd med myndighetenes mål 6,5%
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Kina – bedriftenes forventninger på greit nivå -
bra innen service, noe sideveis/ned for industri
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Europa – økonomisk vekst har tatt seg opp
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Europa – bedriftene er optimister, og særlig i 
Tyskland (men litt ned på forrige måling)
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Europa – nokså lav kjerneinflasjon på ca 1% og 
lavere arbeidsledighet (og økt optimisme)

02.03.2018 Presentasjon text63



Verdensøkonomien og norsk økonomi 
Nokså nær sammenheng, med unntak av bankkrisen
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Norge – veksten i norsk økonomi har kommet opp
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• Veksten i norsk økonomi 
har kommet opp bl a fordi 
oljenedgangen avtar



Bedring i norsk økonomi/bedriftene (PMI 
fortsatt nær høyeste på 10 år)
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Bedring i norsk økonomi/bedriftene (PMI 
fortsatt nær høyeste på 10 år)
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Norge – arbeidsledigheten i Norge og oljefylkene har 
falt det siste året. Nedbemanninger holder seg lavt
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Norge – arbeidsledigheten på vei ned
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Norge – arbeidsmarkedet i bedring, ledige stillinger øker –
arbeidsdeltakelsen har falt men vil trolig snu med bedre tider



Norge – boligprisveksten i Norge/Østlandet har avtatt 
raskt, men folk flest er positive ifht økonomiske utsikter
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Norge – prisoppgang siste årene bidro til rekordhøyt antall 
boliger igangsatt/under bygging, men avdemping i det siste
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Norge – boligprisveksten i Norge nær null det 
siste året, ned i Oslo
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Norge – kredittvekst for bedrifter på vei opp 
og husholdninger stabil vekst (tross boligpris)
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Norge – dempet prisvekst i hovedsak pga importerte 
varer (klær, sko, møbler etc). Matvarer på vei opp, 
samt arbeidskraft/tjenester fra 2,2 til 3%
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Norge – dempet prisvekst
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Matvarer og 

drikke (inkl 

alko og 

tobakk)

17 %

Klær og 

skotøy

5 %

Bolig, lys og 

brensel 

(beregnet 

husleie 

13%)

23 %

Møbler, 

hush art og 

vedlikehold

7 %

Transport

16 %

Kultur og 

fritid

11 %

Hotell- og 

restauranttj

enester

6 %

Annet (inkl 

helse, post, 

utd)

15 %

INFLASJON - VEKTER



Vedlegg: Aksjer, renter og valuta



Aksjer
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Aksjer – prising av det amerikanske aksjemarkedet
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• Målt ved case shiller sin p/e er nær topp-
nivåene fra de siste år, samt årene 2003-
2007, men likevel langt lavere enn før 
Dotcom-krasjet omkring tusenårsskiftet

• Rentene er fortsatt lave og lav avkastning for 
rentepapirer kan gi støtte til en relativt høy 
prising av aksjer 

• Her er p/e vist ved case shiller sin variant 
der e (earnings – inntjening) er definert som
gjennomsnittlig inflasjonsjustert inntjening
de siste 10 år



Aksjer - amerikanske aksjer målt ved pris/bok
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Aksjer - europeiske aksjer målt ved pris/bok
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Aksjer - norske aksjer målt ved pris/bok
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Norske kroner vs euro, dollar og pund – og renter
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Lange renter og aksjer siste 3 år

02.03.2018 Presentasjon text84



Renter – lange renter fortsatt på lave nivåer, også for 
europeiske land med høy gjeld
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Lange renter
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Norske renter
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